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Nia Nombro
Dum nia esperantista agado, ofte venis 

al ni el la organizajo} esperantistaj, de kiuj 
ni petis kunlaboron por difinita celo, Ia 
respondo ke la mulmulteco de la lokaj 
Esperantistoj neebligas ĉian agadon kaj 
antaŭ ĉio estas necesa atendi ĝis granda 
parto de la publiko estos varbita al nia 
afero; poste oni partoprenos en internacia 
agado. Al ni ŝajnas, ke tiu rezonado estas 
kaŭzata de la erara ideo, ke la multnombr

eco estas la sola kondico de la venko, dum 
ĝi en la realeco estas nur unu el la kon
dicoj, kaj ne la precipa. En ĉia movado 
kiu, kiel nia, bezonas per sia propra forto 
sin trudi al la publiko, estas necesa antaŭ 
ĉio serioza kaj forta organizo, dank’al kiu 
ĉiuj varbitaj elementoj povos esti taŭge 
uzataj kaj ĉiu el ili povos interŝanĝe de 
sia aligo ricevi ian utilon.

Por ĉi tio ni ne bezonas atendi ĝis la 

plej granda parto de la homaro estos 
esperantistigita ; tute ne estas absolute 
necesa, ke en ĉiu loko ekzistu granda aro 
de varbitoj, ĉefe se la loĝantaro de tiu 
loko ne estas tuj senpere interesata en la 
internacia vivo. Suficas aro de kelkaj ho
moj, konsciantaj pri la graveco de la ideo 
por kiu ilin laboras, kondiĉe ke tiuj homoi 
ue restu en rondo apartigita for la aliaj, 

sed estu en konstantaj rilatoj kun aliaj 
centroj, ke tiuj rilatoj ne estu io konfuza 
kaj malpreciza, sed organizita interŝanĝado 
praktika kaj materiala. Samtempa, inter
nacia agado kun relative malgranda nom
bro da homoj, multe pli efikas ol disa, loka 
agado de multegaj centroj, kiuj laboras ĉiu 
Iau malsama plano aŭ tro ofte tute ne la
boras.

Kion signifas agado ? ĉu konstanta pre
dikado pri eventuala signifo de nia mov
ado ? Ne, ĝi signifas konstantan realigon, 
senĉesan materiigon, eĉ en komence tre 
modesta formo, de tio, al kio ni celas. Por 
kio servos Esperanto en la estonteco, se 
ne por sennombra-ĉenaro de Ia plej diver
saj servoj inter homoj de malsamaj lingvoj 
kaj nacioj, servoj similaj al tiuj, kiuj 
dank‘al lingvo kaj organizo solidarigas en 
sama nacio homojn de malsamaj regionoj. 
Ni do kreu la skeleton de tiuj servoj, 
uzante la ĝisnunajn varbitojn kaj dank’al 
tiuj servoj varbante antaŭ ĉiu tiujn ho
mojn, kiuj povos nun ilin uzi. Por tiu 
laborado ni bezozas en ĉiu loko areton de 

konsciaj samideanoj ; popolamasoj venos 
poste, kiam ili konstatos, ke tiuj servoj 
utilas al la jamaj varbitoj. Pli tuje grava
ol la multnombreco de samideanoj en sama 
loko estas la multnombreco de la la lokoj, 
kie ekzistas kunlaborantoj, tio estas Espe
rantistoj apartenantaj al la sama internacia 
organizajo, ĉar ili estas tiom da fokusoj de 
elradianta Esperantismo, kiel pruvis la 
sperto, kaj ju  pli ekzistos da lokoj kie dis
konigas Esperantismo, des pli tio fortike 
enradikigos nian movadon, ĉar ĝi jam ne 
dependos de unu aŭ kelkaj centroj, sed de 
multegaj el ili intime kunligitaj. Grava 
estas ankaŭ, ke la varbitoj apartenu kiel 
eble plej al la tujaj interesatoj. Dek 
personoj, kiuj lernas Esperanton kaj 
ĝin uzas por difinita celo, per ĝi rilatiĝas 
kun alinacianoj, multe pli valoras, el la 

vidpunkto de nia venko, ol la centoblo, kiu 
lernas Esperanton ĉu por amuzi, ĉu por 
ĝ in  diskuti. Jen kondroj pli gravaj ol 

nura loka multenombreco, kiu estas kon
sekvenco de la aliaj. Eĉ se n i estus tre 
multenombraj, tio malmulte utilos, se ne 

ekzistas precizaj rilatoj kaj servoj inter 
niaj varbitoj : ĉiujare tre multaj junuloj 
lernas latinan lingvon ; sed ĉar per ĝi 
estas organizita nenia servo, ĉar aliflanke 
tiu lingvo respondas nun nenian internan 
senton kaj idealon de ĝiaj lernantoj, ĝ i el

praktika vidpunkto, por ne paroli pri la 
celeraj, utilas absolute al nenio. Esperanto 
sekvus saman vojon, se n i ĝ in  lernus, sed 
ne uzus, se aliparte ni perdus la konscion 
pri la gravaj ideoj, kiuj estas intime allig
itaj kun ĝi.

H. H.

TRA LA MONDO
A U S T I U O

I

Praha, Novembro 1908.

Anekso de Bosnio : manifestado) ;

ministrara krizo ; nacia batalo.

La impreso, kiun faris ĉe ni la anekso de 
Bosnio kaj Herzegovino, estis diversa laŭ la 
naciaj kaj politikaj partioj ; sed ne tiel mal
simila, kiel oni estus atendinta ; generale ĉiu 
konsentas en lio, ke la okupado ne povis prak
tike finigi alie, ol per la anekso. Sed la afero 
estas ankaŭ tre serioze diskutata laŭ vidpunktoj 
morala, nacia kaj jurista kaj generale oni povas 
diri, ke laŭ ili Ciuj alavaj nacioj kaj Cioj social
istoj, do la granda plimulto da logantaro, tre 
malaprobas Ia anekson. Ili prave atentigas, ke 
la anekso ne devis farigi tuj per imperiestra 
dekreto, sed ka la registaro devis fari balotadon 
de Bosnia logantaro pri gia sorto kaj la u ple
biscitan! ”, kiu Iau certigo de optimistoj certe 
estus estinta favora por Austrio, povi-, filig i 
argumento de la anekso. Estas nenia kaŭzo goj- 
egi. Oni ne devas forgesi, ke Serboj havas certe 
pli multe d i natura rajto je Bosnio kaj Herzego
vino ol Aŭstrio. Sed Serboj estante pli malfortaj 
pro historia evolucio devas obei rajton de la pli 
forta kaj de la neceso. Estas vera fakto, ke 
Aŭstrio havas nenian juran titolon por Bosnio; 
gi prenas gin simple per potenco; gi havas por 
si sole la argumenton, ke la okupado, kiu dauris 
30jarojn kaj kostis inuitajn oferojn je vivoj kaj 
mono, Sajnis resti sen fino. Sed tio absolute ne 
estas argumento por rompi internaciajn kon
traktojn Sed tiaj diskutoj fiagas malmultan 
praktikan valoron; estas plej sage atendi la 
fakton neforigeblan. La imperiestra dekreto 
promesis al aneksitaj landoj konstitucion ; estas 
do devo de la imperiestraj deputitoj, precipe 
slavaj, zorgi, ke legoj de nove konstruota konsti
tucio Bosnia ne subpremu Sei bojn kaj Kroatojn 
tie logantajn.

Aŭstrio nur devas per laboro farigi meritanta 
legitimadon moralan por tio, kion ĝi estas far
inta : kaj lio povas farigi sole per tio, ke gi 
faros la logantaron sen dilerenco de religio kaj 
nacieco vere febĉan kaj kontentan per enkon
duko de vera libereco kaj forigo de polica ree- 
ado, kiu gis nun tie regis. Per anekso de 
Bosnio Aŭstrio despli multe estas interesata je 
la sudslava problemo kaj gi devas de nun 
serioze peni, ke ĉiuj sudslavaj nacioj estu kon
dukataj al komuna laboro por profito de siaj 
landoj, kaj ne fari en la slavaj landoj propagan
dojn katolikan, magiaran aŭ germanan.

**, Sed la publika intereso por Ia anekso 
baldaŭ estis dividita al intereso por naciaj 
bataloj. Du gravai ĉefurboj slavaj nome blanka 
Ljubljana kaj reĝa Praha farigis scenejoj de 
manifestadoj kontraŭgermanaj En Ljubljana 
(Laibach) la slovincoj manifestis koniraŭ ger
manoj ; du slavincoj estis dum tio mortigitaj 
per soldataj pafoj Sed baldaŭ sukcesis al la 
simpatia urbestro Hribar renovigi la trankvilon 
kaj la strataj manifestadoj finigis per tio, ke 
slavincoj komencis are elpreni siajn deponi tajojn 
el granda germana Sparkaso kaj enmeti ilin en 
financajn institutojn slavincajn.

En Praha komencis Ia manifestado pro tio, ke 
germanaj depuiitoj katizis per sia obstrukco 
forpermeson de la bohema provinca parlamento. 
Per tio ili neebligis Sangon de la balotsistemo 
por nia provinca parlamento en senco de uni
versala balotrajto Ciuj germanaj deputitoj kon- 
traŭstaras ian Sangon de la balotsistemo, ĉar 
gi certe ĉiaokaze malgrandigos ilian nun nelaŭ- 
proporcie grandan influon je la bohema parla
mento. La forpermeso de Ia parlamento kaŭzis 
ministraran kluzon, ĉar ambaŭ Celiaj minislroj 
Fiedler kaj PraSek eksigis je siaj oficoj. Multaj 
Celiaj deputitoj minacas, ke ili rekompencos la 
germanan obstrukcon en bohema parlamento 
per obstrukco en parlamento imperia. Sed tion 
tre kontraŭstaras socialdemokratoj de ĉiuj 
nacioj, ĉar ili volas, ke la parlamento tuj ko
mencu labori pri leĝoj de grava socia signifo 
precipe pri la deviga asekuro por maljunaj kaj 
invalidaj laboristoj.

Estas malfacile profeti, ĉu sukcesos al konata 
lerteco de Cefministro Beck ankoraŭ iom kviet
igi la naciajn batalojn, sed estas duba. Lam ina 
ekflamo de batalo german-ĉelia ne estas mo
menta, sed ĝi estis preparata jam  dum unu jaro,

depost la enkonduko de la universala balot
a r o ,  kiu tre malgrandigis Ia potencon de 
germanoj en Aŭstrio. La batalo germanĉelia 
estas tiel malnova kiel nia konstitucio kaj nenio 
povas gin baldaŭ forigi. Nek la divido de regno 
Bohemujo, postulata de germanoj, nek ia lego, 
proponata de s-ro Beck ordonanta la limojn de 
uzado de lingvoj Celia kaj germana ĉe oficoj en 
regno Bohemujo, povos silentigi la batalon; ĉar 
natura evolucio de la Celia nacio pri sia esenco ne 
povas esti haltigata per ia lego kaj, kion hodiaŭ 
donos la imperia parlamento al Celioj, Cehoj 
neniam povas akcepti, Car jam morgaŭ estos 
malmulte por ilia Ciam kreskanta signifo kaj 
potenco ekonomia kaj politka, kaj kion Celiaj 
volas, la parlamento ankoraŭ ne volas doni, ĉar 
ĝi Sajnas tro multe por hodiaŭ, kaj nia parla
mento ne amas kalkuli kun morgaŭ 

Sed ne estas bezone rigardi la situacion 
tragedie. Kulturo povas sole gajni per kresko 
kaj fortigo de nova nacio, kaj por germanoj 
tamen estos nenia malutilo, se estos ekzemple 
Selia universitato en la Cefurbo de Moravio aŭ 
Celia publika popola lernejo en VVien, aŭ se en 
Cefa stralo de Praha ne faros « buml » studentoj 
de la germana universitato en Praha, kiuj kun 
fervoro kaj multo nevidebla en aliaj urboj, mal
faciligas Ciudimanĉe la pasadon en la plej 
granda strato de la urbo promenante en longaj 
vicoj sur promenejo. La manifestadoj en Pi aha, 
kiuj verdire ne estis tiel grandaj, kiel ilin pen
tras multaj Jurnaloj malbone informitaj (eĉ la 
tre serioza kaj progresema „ Frankfurter Zei- 
aing ” ) okazis precipe pro tio, ke la polico, pro 
nekonata kaŭzo, ne volis malpermesi tiujn 
arajn piomenadojn, kiuj tre kolerigas Ia popo
lon de Praha. E-tas bezone scii, ke en Praha 
kun la antaŭurboj estas nur 2 •>/„ da germanoj, 
L ii ke la logantaro estas fieru tio. Ue Praha 
estas Celia urbo Do nenia miro, ke la popolo 
kontraŭ konsiloj de ĉiuj seriozaj jurnaloj kaj 
korporacioj esias kolerigata per germana pro
pagando, kiu estas farata ne nur per la promen
adoj de germanaj studentoj portantaj germanajn 
insig .ojn, sed ankaŭ i er kantado de la himno : 
t Wacht am Rhein ». Simpla polica n e p e r 
meso de la « bumloj » donas la kvieton al la 
urbo. La dimanĉon I** dte novembro estis jam 
kvieto en Praha sed ĉu gi estos daura, onino 
scias. La germanoj en bohemujaj urboj kun la 
germana plimulto „ rekompencas ” ia manifest
adojn de Praha per manifestadoj kontraŭ tie 
logantaj Cehoj Sed ne kredu, ke la manifestadoj 
Ce ni estas iel Iro dangeraj. Tiaj manifestadoj 
okazas en Ciuj grandaj urboj por kauzoj pli 
malgrandaj kaj neniu timas viziti la urbojn.

S. K.

• •

Gratz, Novembro 1908.

Ĉio en la civilizita mondo oni nun parolas pri 
Aŭstrio-Hungarujo ; kion oni jam de longe rie 
faris, ĉar la pli frua ministro de la eksteraj 
aferoj grafo Goluchovvski faris tre singardeman 
politikon kaj neniam iel ofendis ian ajn grand- 
poiencon. Sed depost la barono Aehrenthal far
igis ekstera ministro Sangigis la afero. Li far s 
tre ageman politikon. Dume oni pli frue preskaŭ 
ne plu sciis ke Aŭstrio ekzistas, nun oni restar
igas gian aŭtoritaton en koncerto de eŭropaj 
grandpotencoj. Nia lando est.s hodiaŭ aktiva 
kaj ne plu pasiva. Tial oni ankaŭ ne povis plu 
nur rigardi kiel oni propagandis en nia lando 
grandan Serb> jon. Partio nome disvastigata en 
herbujo, Bosnio-Herzegovino kaj eĉ Kroatujo 
kaj Slavonujo revis pri unuigo de ĉiuj Serboj 
en unu grandan regnon „ Grandserbujo 
Austroj okupis en 1878 Bosnion-Herzegovinon 
laŭ deoido de la konata Berlina kongreso kaj 
devis batali grave kaj forte, ĉar la enlogantoj 
ribelis kontraŭ la okupado

En tiu batalo falis Ia filoj de nia patrujo kaj 
ilia sango. De tiu tempo Aŭstrio regadis en tiu 
lando, konstruigis stratojn, fervojojn, starigis 
lernejojn superajn kaj malsuperajn, pacigis 
tiun ĉiam ribeleman landon kaj alkondukis gin 
al la civilizacio, laŭeble nature ; ĉu iu kredis 
ke ni fordonis nian sangon, nian monon, nian 
laboron de tridek plenaj jaroj nur por ke alia 
ĝoju pri la plibonigita lando kiam li gin ricevis. 
Ne, neniam. La monon oni povus redoni al ni, 
la laboron oni povus pagi, sed Ia sangon de 
niaj patroj kaj filoj oni neniam povus pagi, nek 
la civilizacion kiun ni euportis en la landon. Ni 
neniam povus fordoni ĝin, kiun Ciu Aŭstriano 
jam semis la sia. Nun oni enkondukis en Turk
ujo la parlamentarismon. Bosnio Herzegovino 
estis laŭnome parto de Turkujo ; Cu oni sendas 
delegitojn de gi en la parlamenton en Konstan- 
tinoplo ? Ne, la lando estas Aŭstria ; gi rie plu 
povas rekoni la aŭtoritaton de 1’sultano pri tiu. 
Sed Aŭslrio devis ankaŭ kontentigi la anojn de 
tiu lando ; gi ankaŭ devas doni »1 ili reprezen
tantaron. Sed tio estis nur ebla kiam oni tute 
klare sciis, al kiu apartenas la lando. Kaj tion 
nia monarko elparolis, li elparolis kion Ciu en 
Aŭstrio, ja ĉiu en la mondo jam sciis kaj kion 
ni jam interne sentis. Li diris ankaŭ kauzojn. 
Neebligi la propagandon de Grandserbujo kiun 
nutris la duba situacio de la du landoj, kaj ebligi

konstitucion por ili. — Kiu rajtas enmiksi sin 
kiam Ia lando mem kiun koncernas la anekso 
eslus kontenta? Eble nur Tui kujo, Car tiu per
dis ion, se eC nur ŝajnon. Grandanime Aŭstrio 
donas pli ol gi prenas ; ĝi donas intersango la 
okupadrajton en Limlando kaj Novibazar. — 
Sed kiu kriadas nun pli laŭte? Ne la Serboj 'de 
Bosnio, sed la Serboj en Serbujo, kiuj neniam 
havis ian eĉ nur Saj nan rajton en Bosnio Li 
vokas ; ni batalu koniraŭ Aŭ-trio? Sed Aŭstrio 
estas tute trankvila, sen ia malkvieto, ni esperas 
ke la racio venkos en Serbujo kaj Turkujo. Nun 
Turkujo (kiel oni jam diris) ricevis pli ol gi 
perdis. Sed tamen la registaro estas jam  tre 
kolerigita. Precipe la junturka partio timas mal
grandigon de sia aŭloritato kaj tial oni arangis 
manifestadojn kontraŭ Aŭstrio. Ili jam  Cesis, 
sed oni komencis alian batalon, oni proklamis 
la bojkoton. Kvankam tio estas senteble 
malagrabla por ni, ni tamen ne timas, ĉar
• Oni ne manĝas ion tiel varmegan kiel oni 
ĝin kuiras.

Laŭ la lastaj sciigoj oni jam amike interagadas.

R. F.

Sarajevo, Novembro 1908. 

Okazintajoj en Balkano

Unua landestro en Bosnio-Herzegovino
estos F. Z. M. VareSanin. el VareS. Tiu ofico 
estas al li proponita de la komuna regado de 
Aŭslrio. La ofica proklamo okazos post la 
imperiaj delegitaroj.

La disputantoj monarhio] komencas repaci
gemo kontraktado Tui kujo per helpo de impe
riestro Vilhelmo II* volas atingi interkonsenton. 
Kontraŭ I ojkoto de Aŭstria komerco en Turkujo 
estis faritaj provizoraj antaŭgardoj. T u bojkoto 
cetere plej mulle « lo s  farita de Hungaroj en 
Stambul. Antaŭ kelke da tagoj la liberala partio 
de ortodoksuloj havis konferencon en Sarajevo, 
kaj decidis sendi adreson al lia imperiestra 
mosto. Tre grava ankaŭ estos nun la demando, 
al kiu apartenos Bosnio-Herzegovino. Unuigitaj 
partioj de Kroatoj kaj Turkoj volas, ke Bosnio 
estu kiel lando de Kioatia regno, aliaj ke ĝi 
restu libera lando en imperio de Aŭstrio. La 
solvado estos longa. Memkompreneble, Hun
g a r io  ne restis malantaue ; jam hungara 
ministro de instruado grafo Apponyi antaŭ 
siaj voĉdonantoj proprigis Bosnion kiel landon 
de hungara regno- En Kroatio (Agram) estis 
malkovrita konspiro. Multe da homoj divers
religiaj estis malliberigitaj. Ankaŭ la vaporŝipo 
,,C-remid“ en Budapest, kiu transportis mu
niciojn Serbujon konfiskigis. Gazeto ,, Sebska 
rieĉ“ eldonis specialon eldonon pri aneksado 
kaj tuj konfiskigis.

Sro-Dro N. Mandiĉ, kondukanto de Kroata 
partio, revenis kun Kroata deputitaro el Vihro 
en Sarajevon. Multe da Kroatoj iris renkonti lin 
stacidomon por ovacio.

En la Delegitaroj kunvenintaj en Buda
pesto, barono Burian faris longan paroladon pri 
aneksado kaj aludante pri Bosnio, diris ke la 
deziroj de Ciuj partioj estos plenun ataj, sed 
nur gis tia 'grado, kian postulas la interesoj de 
monarhio koj situacio de Bosnio. La leĝdonado 
postulas antaŭ ĉio kompletigon de I’ punordo. 
Ekziladon, konfi-kadon de proprajo oni mal
permesos ; soldataj kaj publikaj jugoj estos 
apartigataj; rajto de societoj kaj kunvenoj estos 
preparita En baldaŭa tempo estos enkondukita 
organizo de landa reprezentantaro kaj balotigo. 
Tiu reprezentaro povos okazi en la estonta prin
tempo. „

Fr. Ĉ*cn.

B U K I  - I  O

Dorpat, Novembro 1908.

La jubileo de grafo Leo Tolstoj ;

El studenta vivado.
Dum la lastaj monatoj du gravaj okazint

ajoj altiris la atenton de granda rusa societo —• 
tio estas — la jubileo de mondfama verkisto 
Leo Tolstoj kaj (1 Studentaj okazintajoj 

La 28»" de augusto, Rusujo festis jubileon da 
80 jaroj de tagnaskiĝo de grafo Leo Tolstoj. 
Tiun Ci tagon la rusa gazetaro notis dediĉinte 
siajn numerojn al jubileanto..

Gis plej lasta tempo la grafo ĉiutage ricevas 
„ «alulojn ” de ĉie kaj de plej malsamaj homoj 
kiel de la Rusoj tiel de la eksterlanduloj... 
Sendis salutojn diversaj societoj sciencaj, peda
gogiaj Universitatoj, apartaj homoj, pastroj kaj 
multaj vilaganoj I... Ni ekdezi™ tutkore al 
aŭtoro da multaj senmortaj verkoj ke lia po
tenca voĉo sonos ankoraŭ dum multaj jaroj je 
bono kaj je feliĉo ne nur de la Rusoj sed ankaŭ 
de tuta homaro...



+ ESPERAN TO  *

Alia okazintajo — kiu altiris atenton de rusa 
societo — tio estas tu tru s ia  studenta striko 
direktita kontraŭ politiko de rusa ministro de 
popola instruado S-ro Svarc, kiu per siaj cirku
leroj forprenis studentan kaj profesoran mem
regadon per leĝo de 27« aŭgusto 1905 jaro...

La rusa studentaro dezirante defendi sian 
memregadon faris strikon, nehavante alian rime
don de batalo kontraŭ la ministro. La studen
taro petegis interalie studentan memregadon, 
liberon de societoj, rondoj sciencaj, liberon de 
kolektiloj, permeson por virinoj eniri en uni
versitatojn. k. t. p.

Interalie oni devas noti ke virina movado 
komencas kreski forte ankaŭ en Rusujo. Rusaj 
progresemaj virinoj dum plej proksima tempo 
faras unuan rusan virinan kunveturon. Plidetale 
pri virina movado ĝis sekvanta fojo.

A. P.
*

* •

Moskvo, Novembro 1908.

SU nacio politika ; Esperanto en Moskvo.

*** Moskva Esperantisto A. Safiarov intencis 
eldonadi en Moskvo gazeton esperante kaj ruse. 
Sed post okmonataj klopodoj antaŭ la rusa 
Administracio li nune licevis d« la Moskva 
policestro la respondon ke la eldono nf> estas 
permesebla, ĉar en la c< Moskva Cenzura Ko n it
ata forestas personoj, kiuj k jnus ape lan to  i. ” 
En la rusa leĝaro estas tute ne antaŭvidataj tiaj 
motivoj por la malpermesoj, sed... Rusujo tra
vivas la militan tempon, kiam „ rajto estas 
portata sur pinto de glavo Alilanduloj kred
eble, diros, ke mi Sercas. Ne, tu tene ! Nune 
preskaŭ tuta Rusujo estas anoncita de la rusa 
registaro 4< en milita stato ” ĝis t, plena trank
viligo ” — per aliaj vortoj — gis tia stato, kiam 
en Rusujo malaperos protestado kontraŭ rabado 
de la regna kaso, nebulegaj auoj de regnaj 
oficistoj, k t. p. Sendube, al ni oni rediros, ke 
nune en Rusujo ekzistas la popola reprezent
antaro — Re#na Dumo. Jes, ĝi ekzista», sed en 
falsita formo. Tion ĉi diri ni havas la plenan 
rajton, ĉar la nuna (tria) Regna Dumo estas 
elektita laŭ la balotleĝo, en kiu la <4 venkintoj 
de nia popolo ” — rusa registaro — faris sufiĉe 
gravan falsadon. Okazis tiu ĉi cirkonstanco 
tiamaniere. En 1305 jaro nia registaro, timigita 
de la komuna striko, donis la balotleĝon, kiu 
produktis la unuan Regnan Dumont Kadetan, 
kaj la duan-sociahstan. Sed ambaŭ Dumoj ne

Elaĉis al nia rekuraĝiĝinta registaro ; ĉar la 
adeta partio opiniis <4 se multhavulo ne deziras 

perdi ĉion, li devas cedi parton de sia havajo al 
nehavata ” — pro tio la unua Dumo post tri 
monatoj de sia ekzistado estis disigita. Dua
flanke, ĉar la socialista partio opiniis „ por 
feliĉo de la plejparto, iloj de produktantoj, 
ĉu la tero, ĉu fabrikoj, devas esti komuna 
propraĵo, kie ĉiu deziranta labori ĉiam povas 
ricevi laboron, ne vendante siajn fortojn n — 
la uua Dumo ankaŭ baldaŭ estis disigita 
Kaj samtempe de la registaro estis 
fianĝita la balotleĝo. La nova (de 1907 jaro) 
balotleĝo estis kunmetita tiamaniere, ke ĝi 
multe pli garantias la rajtojn de ekspluata 
propraĵo. La membroj de la tria Dumo, elektitaj 
Iau tiu ĉi leĝo,antaŭ ĉio zorgis pri sia propraĵo, 
komencis ellabori la leĝojn, kiuj unuflanke, 
garantius ĉiun propiaĵon, kaj duaflanke, trank
viligus ciujn rusajn regnanojn. En kia grado 
la Dumo sukcesos, montros la estonto, sed dume 
ni vidas rezultaton de la agado de nia regataro. 
Antaŭ du semajnoj preskaŭ tuta rusa studentaro 
faris la strikon kontraŭ multaj u trankvilcelantaj ” 
agoj de la Ministro de popola instruado S-ro 
Svarc. S* kve, nek mortpunoj, nek ekziloj, nek 
aliaj p«emrimedoj povas neniigi proteston kon
traŭ mallibereco.

Nune kelke da sciigoj pri la movado en 
Moskvo rte nia ideo. Lastan tempon multe atent
igis pri nia afero la fondata en Moskvo societo 
de rusaj kuracistoj esperantistaj, en kies fondo 
pa» Aprenis famekonata prof-Kirurgiisto Diako- 
nov kaj D-ro Kabanov kaj Sidlovsky.

En sepembro en Moskvo estis aranĝitaj en la 
marista kaj aklimaiacia ekspozicioj du specia
laj esperantaj ekspozicioj Dank’al lia ĉi agado 
de Oii ieaj esperantistoj en Moskvo naskigis 
multaj novaj esperantistoj kaj Esperanto komen
cis altiri al si grandan intereson. Pri la apartaj 
faktoj de la Esperanto-movado aperis en ĉitieaj 
gazetoj muliaj mallongaj a r l ik o lo j, kvankam 
pli aŭ malpli glandaj artikoloj p ii Esperanto 
tute forestas^ Ekzemple, pri la Dresdena kon- 
gieso preskaŭ nenio estis presita

Finante ni*n artikolon, ni petas Ciujn rusajn 
espera n i istoj n sendi al redakcioj de legataj de 
ili gazetoj, kie nenio estis skribila pri la Dres
dena kongreso, poŝtkartojn kun demandoj kial 
nenio esti-* presita en la gazetoj pri tiu ĉi kon
greso Tiuj ĉi poŝikarioj povas alporti ^randan 
utilon al nia kauzo, atentigante la redakciojn 
pri n a afero. Alie. Ciam povas ripet ĝi la fakto 
kiu havis la lokon kun iii dum la pasinta jaro 
en la redakcio de unu granda Moskva g izeto. 
kiam ni pelis presigi en tiu ĉi gazeto la artikolon 
pri la Kembiidĝa kongreso La redaktoro de 
tiu ĉi gazeto, vidinte la titolon de la artikolo :
« La tria tutmondi Esperantista Kongreso », 
kaj eo ne legante la artikolon, tuj diris : 
c< Pardonu, Siuj ro, ni ne havas loko i en nia 
gazeto, por p le jig i tiun ĉi artikolon, tiom pli, 
ke la legantaro tre malmulta ime»esigas pri 
Espe.anto” Kiam redakcioj ricevados multajn
suprediritajn demandojn, ili jam ne opinios 
tiamaniere.

L ibkramulo .

m v i *  ( U I O

Berno, Novembro 1908.

La balotoj ; Konkurso Gordon Bennett.

La-tatempe okazis la balo-oj de la Nacia 
Konsilantaro Kii Svisujo, la legofaranta potenco 
apartanas al Nacia Konsilantaro, kiu konsistas 
el cirkan IBO deputatoj (I por 2 '.('OO loĝantoj) 
balotataj de. la popolo por iri jaroj kaj al ^tatara 
Konsilanaro, kiu konsista» el 44 membroj 
<‘2 pui' kantono), elektitaj plej ofi» de la popolo. 
Kiel kmime, la lastaj balotoj okazis en plena 
t'ankviletfeoo ; la p ej granda parto de la deputa 
toj «stis rebalotita senbatale. De sesdek jaroj la

E timulto apartenas al la radikala partio, el kiu 
onsistas la tri kvaronoj de la Parlamento. 

Centre kaj dekstre sidas la liberala partio, kiu 
ekzistas nur en la protestantaj kantonoj, kaj la 
katolika partio, kiu estras en kelkaj kantonoj ; 
maldekstre sidas la socialistoj, kiuj pro la balot
sistemo estis reprezentitaj nur de du deputatoj, 
kvankam iliaj kandidatoj ricevas ĝis 80.000 
voĉoj. La politika situacio varias laŭ la kanto
noj. Kiam estas batalo kaj la socialistoj sufiĉe 
timindaj, liberaloj kaj radikaloj unuigas (ekz en 
Zuriko) kaj tiel ĉ.e ricevis la plimulton ; nur en 
Genevo, la radikaloj unuigis kun la socialistoj 
kaj cetere estis venkitaj de la liberaloj ; en tiu 
urbo ne estis malpli ol li! listoj kaj partietoj 
Entute, nenio estas Sangita ; nur socialistoj 
gajnis du i.ŭ tri lokojn

Pli interesis la publikan opinion la bela 
venko de balonisto Schaeck, kiu ĉe la konkurso 
Gordon-Bennett, restis en aero pli ol 70 horajn 
kaj elbalonigis ĉe Norvega bordo. Tiu neatendita 
venko havigis al Svisujo la honoran pokalon kaj 
la taskon organizi la venontan konkurson; jam 
oni parolis pri Zuriko kaj Lausanne.

X

U N O M O

Seattle, Novembro 1908.

La Kvina en Usono ; alvoko\al Kongresontoj!

La sciigo ke la Kvina okazos en Usono kiŭzi* 
grandan ĝojon inter la ĉi-tieaj Esperantistoj kaj 
samtempe multe surprizis nin Kvankam ni bone 
konas ke Chautauq ia, la urbeto eli ktita por la 
kongreso, estas unu el la plej taugaj lokoj en la 
mondo por tiaj kunvenej, ni apenaŭ esperis 
ricevi tian grandan honoron de la eŭropaj esper
antistoj, pro la granda interspaco inter la du 
kontinentoj, la kosto de la vojago kaj la tempo 
necesa por viziti Usonon.

Tamen ni tre fieras pro la honorego kaj dezi
ras certigi ke la Esperantistoj kiuj faros la 
viziton neniel bsdaŭros gin.

Kompreneble ĉiuj Europanoj jam multon 
aŭ'Jis pri la diversaj mirindajoj, naturaj kaj 
artefari i aj, videblaj en Ameriko, kaj amus ilin
vidi. Al tiuj esperantistoj kiuj povos iamaniere 
arangi ĉeesti ĉe la Chautauqua kongreso, ni 
urge petas ke ili tion faru Ne nur vi guos la 
plej interesankongreson en la historio de esper
antismo, en la plej fama kunvenloko de Ameriko, 
sed okazo sin prezentos la okazo vidi la mond
faman akvofalon *• Niagara ” , kaj la famajn 
** Thousand Islands ” , (Mil insuloj/ de la grand
ega rivero St. Lawrence, apud Chautauqua. 
Trovigas ankaŭ multaj aliaj belajoj, kiel la 
Yellewstone Nacia Parko, Grandega Kanjono de 
la Colorado, la Granda Sallago de Utah ŝtato, 
kaj multaj aliaj. Bedaŭrinde tiuj lastaj belajoj 
sin trovas tre malproksime unu de la alia kaj 
multe da mono eslas necesa ilin viziti Se iuj 
decidos viziti la pacifikan marbordon, — kaj ni 
esperas ke multaj tiel decidos — ili vidos la plej 
interesan parton de U*ono. Tie ĉi la klimato 
estas milda, la tero tre fruktodona, la logantoj 
tra gastamaj kaj ni havas la plej belajn montojn, 
ladojn, naturajn parkojn, mirindan golfego 
(Puget Sound), ankaŭ la pl«*j grandajn arbojn en 
la tuta mondo (Sequoia Gigantea de California 
Ĝiato). En Seattle i iun someron okazas granda 
ekspozicio, kiu sola indas la longan vojagon 
de Chautauqua.

Ankoraŭ estas tro frue multon diri pri la 
preparoj farotaj por la kongreso mem, sed la 
nove fondita Esperanta Asocio de Nordameriko 
jam komencis klopodi pri la arangoj, kaj ĉar 
ĝiaj estroj estas kapablaj kaj energiaj, neniu 
povas dubi pri la sukceso de la afero Cetere ni 
havas la povegan helpon de la granda Chaut.au- 
qua Institucio, la plej grava organizajo por la 
meminstiuado en la tuta mondo ; ĉar fiu societ- 
ego havas filiojn ĉieajn en Usono, kaj ĉar ĝiaj 
regulaj kursoj nun enhavas Esperanton, mult
egaj sendube komencas akiri la lingvon kiuj 
ali kredeble neniam interesigus.

La kongresejo ĉe Chautauqua perfakte taŭgas 
por la celo k-j facile akomodos la plej grandan 
aron da vizitantoj, sed ĉar en aliaj Jurnaloj 
baldaŭ trovigos plenaj sciigoj pri la bela 
urbeto, ne necesas tie ĉi priskribi ĝin.

Ni estas feliĉaj konstati ke la novajo pri la 
venonta kongiesojam vekis multe da intereco 
ĉie en la lando kaj Esperanto faros grandan 
antaŭenpaŝon en Usono dum la prok imaj 
monatoj.

Charles E. R a n d a l l .

Kroniko Politika

Tumulta duonmonato dank'al la diversaj 

klopodoj de sinjoroj diplomatoj kaj financ
istoj I Apenaŭ estis ekpasinta la unua timo 
pri sangaj konfliktoj en Oriento, pri kies 
estonta stato regas nun la plej granda 

konfuzo, jen alia afero, ne pli gojiga, 
sangis momente Ia direkton de la publika 
atento : aperis en angla gazeto interviuvo 
de imperiestro Vilhelmo li* pri la rilatoj 
inter Britujo kaj Germanujo, kaj aludanta 
faktojn malnovajn, sed, almenaŭ se la 
interviuvo havas la celon, kiu Sajne gvidis 
lian afi toron, nelerte kaj .neigus ta tempe 
prezentitajn. El tio granda emocio en la ĉiu- 

landa diplomataro kaj politikistaro, kaj 
gravaj kritikoj de la nomita artikolo en la 
plej multaj gazetoj, eĉ la germanaj, kiuj 
akre ekplendas pri la persona kaj nekon
tinua kondukado de Ia ekstera politiko; 
princo von Bŭlov proponas sian ekziĝon; 
kiu tuj estas rifuzita, kaj... subite, nova 
afero tirita el la malnovaĵoj de Maroko, kiu 
de kvar jaroj estas la neelĉerpebla prefekkt
ujo de ĉiuj malkonsentoj arte kreitaj de 
kelkaj interesatoj. Oni rememoras — eble
— ke antao ne longe naskigis en Casa
blanca konflikteto inter francoj kaj germa
noj okaze de la aresto de kelkaj trans- 
kurantoj. Tiun konflikton oni decidis solvi

per arbitracio sed la afero iris versajne 
tro bone : falis en ies kapon, ke la nacia 
honoro ne estas kontentigita kaj en ĝia 
nomo oni povas malaperigi diversajn ne
a g rab la jn  de interna politiko : mankis 
esprimoj de senkulpigoj pro la konflikto. 
Post tio, unueca protestado de la franca 
gazetaro kaj nova serioza emocio en poli
tikaj rondoj. Oni certe trovos formu
lon, kiu solvos la malkonsenton, ekzem
ple reciprokaj kaj samtempaj esprimoj de 
bedaŭroj pri la konflikto en Casablanca 
(kiun neniu bedaŭris kaj priparolis antaŭ 
kelkaj tagoj). El mil demandataj francoj 
aŭ germanoj, ĉiuj, krom unu malsana 
Sovinista, certege respondus, ke tiu afero 
estas al ili absolute indiferenta kaj la 
Marokaj transkurantoj ilin nek koncernas, 
nek iel ajn interesas, tamen dank'a! la 
nuna stato de Europo rezultanta el la 
kunligoj ati interkonsentoj kaj naciaj in 
trigoj, de tiaj bagateloj povas dependi la 
vivoj de miloj da homoj... (iis kiam ĉi tio 
daŭros? A. R.

L a  F a k t o j
Oktobro 21. — Parizo. — Picard estas elektita 

ministro de la maristaro
23. Bruselo. — Terura brulado en la telegrafa 

oficejo.
Friedrichshafen. — Unua feliĉa supreniro de 

la nova aerŝipo « Zeppelin ».
24. Fae nco. — Solena rememorigo de la fizi

kisto Evangelisto Toricelli lernanto de Galileo
Nova-Jorko — Okazas la automobila Kurado 

por la pokalo Vanderbilt. Longeco de la Kurejo 
258 melioj

26. Tot ino. — Mortas Jozefo Biancheri malnova 
deputato kaj plurfoje prezidanto de la Depu
tataro.

Homo. — Tittoni ricevas viziton de Tomanoviĉ 
prezidando de la Montenegra ministraro

Inaŭguro de la XVIII» Kongreso de interna 
kuracarto.

Londono. — Mortas kardinalo Matthieu, mem
bro de I’ Francuja Akademio.

27. Barcelono. — Mortas kardinalo Casanas 
y Pages.

28. Sofio. —  Rego Ferdinando inaŭguras per 
parolado la XIV* kunsidon de la Deputataro.

Marmonda. - Oni moi tigas per bombo sendita 
per posta pakajo la guberniestron de Schudsta- 
nisam kaj lian filon.

Saragozo. — La hispanaj geratoj inaŭguras 
monumenton al la dependantoj de la urbo

Romo. — lnaugŭro de busto al patrioto Mario 
Pagano.

Londono — L ’Aero Klubo de Granda Britujo 
donas ia oran medalon per 1908 al fratoj Wrigt

S O  L o n d o n o  —  O n i  s u b s k r ib a s  la  in te r k o n s e n 

to n  d e  A n g i u j o  k a j  G e r m a n u j o  p r i  I a  b a ta la d o  

k o n t i a ŭ  Ia  d o r m a d o m a l s a n o  e n  o r e n t a  A f r i k o .

3 t. Romo. — La unua milita aerŝipo feliĉe 
plenumas ta trairon el Biaĉiano al Romo kaj 
male >80 kimi.

Kostantinoplo. — Sanga konflito pro la ribe
lado de bataliano ; 3 mortintoj.

Berlino. — La jugantaro de la aerveturanta 
konkurso per la pokalo Gordon Bennett asignas 
unuan premion al la svisa balono Helvetia, la 
duan al la angla Banshe

Ch6.lo7t8-s.-M — Henriko Farman gajnas la 
premion de la Franca Aero-Klubo.

Novembro 2. — Hong-Kong. — La Rina popo
lado rabadas en multaj japanaj butikoj; multaj 
arestitoj

Parizo. — La ministro de 1’ekterlandaj aferoj 
ricevas la viziton de la serba ministro de 1’ekster- 
landaj aferoj Mi lo vano vic.

3. Nova-Jorko — Vilhelmo Taft estas elektita 
prezidanto de Usono kontraŭ Bryan

4 Theheramo — Oni anoncas ke la Kurdoj 
ribelis kontraŭ la Sao de Persujo.

Parizo — Antau la ministroj Pichon kaj 
Caillaux, oni subskribis la aldonan akton de la 
mona latina interkonsento.

Vieno. - Alveiuro de la rego de Grekujo kiu 
estas afable ricevita de rimperiestro Francisko 
Josef

5 Parizo. — Momenta malkonsento de Fran
cujo kaj Germanujo pro okazintajo en Casa
blanca

Ministro Barthou promesas difini 40,000 $  al 
progresoj de 1’aerveturado.

Berlino. — La registaro akiris la direkteblan 
aeroipon « Parseval ».

A .  T e l l i n i .

ESPERANTO
MOVADO ESPERANT ISTA

N otinda jo j.

Austrio : Fondigis Ligo de german-aŭstriaj 
Esp-istoj; prez S-roj Simon, Sehrŭder, Hartvvich; 
sidejo: VVien iBatidgasse, 31) — B ritu jo : En 
Londono aperas Londona Gazeto, organo de la 
tiea federacio, kiu kalkulas grupojn en Ciuj kvar
taloj de Londono Novaj grupoj en Medinaj, 
Sutton, Coventry, Buckiiij<ham. London-S E., Bury, 
Balli, Montron. Francujo : Oui preparas no
va * gazeton : Franca Esperanlisto. La Kursoj en 
Parizo havas grandan sukceson ; la t ea grupo 
kalkulas I OOO anojn. La prezidanto de la S.f.p E. 
estas de nuu S-ro Th. Cart — Germanujo : La 
3* Germana Esp Kongreso okazos en Gotha. 
Novaj grupoj en Bamberg , Bonii, Glauchau, 
Insterburg, Meiseen, Posen ; granda progreso 
speciale en Saksujo. — Nord Ameriko : Kutimaj 
progresoj en Usono. Grupo en Puebla (Meksik.).
— Sud-Ameriko : Nova grupo en Buenos-Ayres 
Brazila Esp Kongreso decembre okazos en
S Paulo. En Gilo, la Virina Esp Societo fondis 
grupojn en Limache, Chinan, Ancud, Linares, 
Traiguen, k. t. p.

B ib lio g ra fio .

En Svislando (kvin rakontoj el Svisaj aŭtoroj, 
trad E. Ramo. G VVarnier, Paris, t ,£> — A spozis 
(kvinakta tragedio de A. Srjentochovski, tra*. 
D-ro Leon Zamenhof. Paris-Hachette I ). — 
Recueil de Phrases (franca eldono de Frazaro. 
H de Coppet Paris-Haohette 0,72 $ ) . — Persaj 
Skizoj (G. Davidov. Esp Bibliotheko - Budapest*. 
0,12 $ ) .— A jcatur (trad G Davidov - Budapesto. 
0,1 2 $ ). — Kredo kaj Scio. (Parolado de D r* 
P. Gruner, trad. E. Ramo. Kŭndig - Genevo). — 
Dankon (J. Combo, trad. E Hamo. Eggiman - 
Genĉve). — L a  Reĝino de I  Arbaro (S Lagerlof, 
trad. T. V Bŭckstrĉm. L Son Tinn, Sala, (Sved).

0.10). — Sveda Jarlibro Esp (de P. Ahlberg. 
Stockholm $  0 .22). — Deveno Je Historio de 
£ ’*p£»YiN/o(<i,a5aS'.CasopisCeskych Esp Praha-U).
— L a  Dogmaro p ri la  Vico (el Emanuel Sve
denborga

PERESPERANTA] SOCIETOJ
lnternacia Societo 

de PEsparantistaj Juristoj,
La I. S E J. havas celon krei kaj konservi 

inter siaj anoj aferajn rilatoj", konigi al la fremdaj' 
juristoj la samideanajn kunfratojn aŭ jurlabor- 
antojn en ĉia landon, ebligi la sendon de aktaro 
en la plej malproksimajn landojn kun certeco 
trovi tie korespondanton, unuvorte unuigi la 
Esp juristojn de ĉiuj landoj. La jara kotizajo 
kostas 15 m ESPERANTO estas la oficiala organo 
de la I S E. J. Por ĉiuj informoj, sin turni al 
S-ro Sergeant, 31, Bd Mariette, Boulogne-sur-Mer 
(Francujo)

OFICIALA INFORMILO

l l i * ĝenerala konveno (sekvo).

Estas nomita komisio de la vortaro, kiu enhavos 
kiel konstantajn anojn la naciajn vicprezidantoj* 
de ĉiu lando. Al tiuj anoj estas aldonita la nomo 
de S ro Laignier, el Reims Franc.

La kunveno decidas kunigi Ia postmorgaŭaa 
tagon en neoficiala kunveno kie oni provos la 
laboron teknikan de la vortaro.

Propono de S-ro Sergeant, pri deklaracio al 
D-ro Zamenhof.

Unuanime, la kunveno voĉdonas la sekvantan 
deklaracion :

t La ĝenerala kunveno de TI. S. E. J., repre
zentanta la societan anaron, sendas unuanima 
al D-ro Zamenhof, sian plej respektan saluton, 
kaj la certigon de 6ia tuta kaj absoluta fideleco 
al Ia Fundamentaj principoj de 1’Esperanto ».

La kunveno decidas ke tiu adreso estos tuj 
sendata al la sekretario de la IV» Kongreso. (La 
adreso estis legita de S-ro Moch, dum la lasla 
laborkunveno de la Kongreso).

La kunveno decidas ke oni sendos at la Komer
caj ĉambroj sciigojn pri la Societo, kaj diskutas 
kiamaniere oni propagandos apud ili.

La kunveno decidas ke, laŭ U cirkulero de la 
Lingva Komitato, ia Societo proponos al la Lingva 
Komitato la nomon de S-ro Degon, kiel delegita 
de r i .  S E J. en la lingva komitato (Jurista
vortaro).

Fine, la kunveno decidas ke la 4» gene ra>a 
kunveno okazos en la urbo Europa de la 190> 
kongreso, sed ke okazos kunveno jurista ea 
Usono; gi komisias por ĝin organizi S ron A mpi, 
vicprezidanto por Usono, kiu eeestas la kunvenoa.

Esperantista Akademio. — Ciuj niaj anoj 
plezure scios ke nia bona amiko Ellis, vicpre*. 
de TI S E J (Anglujo i estas jus elektita akade
miano de la Lingva Komitato. Estas por nia 
societo tre granda honoro kaj ni sendas al nia 
societano niajn plej korajn kaj sincerajn gra
tulojn.

Novaj Societanoj :

Germanujo. — Auerbach Siegfried, jurisl- 
stud., VVindeckstrasse, 60, Frank f  ur t-a-Main.— 
D-roClemens, profesoro, Dresden N. 6 . — 
Kliemke Ernst, D-ro de juroscienco, Motzstras- 
se, 50, VVilmtrsdorf (Berlin).

Skolujo. — Heron A lexander, solicitoro S.S.G., 
Mercluston Park, 14, Edinburgh.

Rusujo. — Rajchmann Josefo (viz. prez ). advo
kato, Stomackie, 2, Varsovio. — Dobrzanski 
Stefan, helpju^isto, Kielce.

Aŭntrujo. — Barvlr Josef, kandidato de advo
kato, K uzo va str. I , P  aha i Bohemujo). — Adler 
Arturo, einp re^a financkonsilisto, str. Teatralua
21, Liomo (Leimbeig), Galicio -  Herold Bene
dikto, stud jurist, Ltooto (Leimbeig), Galicio — 
Wierzclio*ski, reval.co de korezak hieronimo, 
emp. r. juga konsilisto, str. Gtowinski, n. 14, 
Ltooto (Leopoloj, Galicio.

Francujo. — VVidiez, subinspektoro de regis
trado, Valenciennes.

Internacia Societo da 1’Esperant*
Istoj donas al ĝiaj membroj dumaniere prak
tikajn kaj idealajn profitojn.

Komerco — Industrio — Inte^ŝanĝo — Arto 
Scienco — Intregri noj 

Konsulejoj en ciuj mondpartoj

Preciza informo senpage per la konsulo gene
rala : Paul Nollenherg, Berlin N. VV. 52 (German.), 
Liineburg**istr.. 30

AL NIAJ L EGANTOJ
Ni informas niajn francajn legantojn, ka 

dank’al speciala interkonsento ni de nun 
liveros al ĉiuj niaj francaj abonantoj s>s- 
paĝun eldonon de .ESPERANTO» kiu 

krom Ia kvar paisoj de la Esp. eldono havos 
france redaktitan aldonon, en kiu kun
laboros regule plej konataj francaj Espe
rantistoj. Tiu eldono estas liverebla nur 
al la abonantoj de Francujo. Jara abono: 
4 fr. (1,60 m.). La ^isnunaj abonantoj, 
kiuj dezirus ricevi tian aldonon bonvolu 
sendi tuj i  fr. plie.— Por ĉio, kio koncerna* 

tiun eldonon, sin turni (poŝtinandatoj, 
k. t. p.).

Librairie de f  Esperanto,
15, rue Mon/martre, Paris.



* ESPERANTO «

★
U N I V E R S A L A  E S P E R A N T O - A S O C I O

OFICIALA IN FO R M ILO

A lta  K o n s ila n ta ro .

Laŭ § 21 kaj 22 de la Regularo, la A lta Konsi
lantaro de U. E. A. estis formita kiel sekvas:

D-ro Ludoviko Lazaro Zamenhof\ honora 
prezidanto.

S-ro Rektoro E. Boirac, prezidanto de la Espe
rantista Akademio kaj de la Esp. Lingva Komi
tato ; prezidinto de la Universala Kongreso de 
de Esperanto.

S-ro D-ro Mybs, prezidanto de la Germana 
Espe» antista Societo ; prezidinto de la IV3 Uni
versala Kongreso.

S-ro Kolonelo Pollen, prezidanto de la Brita 
Esperanto-Asocio; prezidinto de la I I I3 Univer
sala Kongreso.

S-ro Generalo Sebert, prezidanto de la kons
tanta komitato de la kongresoj.

Ni tre dankus la supre nomitajn personojn, 
kiuj per sia partopreno en nia Alla konsilantaro 
bonvolis publike doni al U. E. A. la apogon de sia 
aŭtorita ateco kaj sperto.

Fak o  l a. — A d m in is tra d o

Avizoj a l la Delegitoj kaj subdelegitoj. — Pro 
prokrasto en la presado kaj malfacilajo] en la 
sendado, la cirkuleroj anoncitaj en la lasta N» 
estis senditaj nur en la mezo de novembro. Ni 
rememorigas, ke la tempolimo por la balotado de 
Ia komitato estas Ia. 30» de novembro. Ni petas, 
ke Ciuj bonvolu nepre gustatempe resendi sian 
voĉdonilon

Gazetaro. — En la lasta tempo la jenaj gaeetoj 
favore raportis pri U. E. A : Zuricher Post. Zu- 
richer Zeitung, Gazette d' Armeni ieris, Journal 
d  Amiens, Lyon- Rŝpublicain, Pas-de-Calais, 
k. t. p.

La tre grava franca gazeto Lyon-Republica™ 
sub la titolo « Universala Framasonaro * publik
igis bonegan Cefar titolon pri U. E. A. subskri
bitan. S-ro G. Cazal.

El British E spe ran ti (N® 47) ni eltiras la 
jenajn interesajn liniojn :

« Komitata kunveno B. E. A .: S-ro W. W. 
Mann, kiel oficiala reprezentanto de British Espe- 
ranto-Association Ce la kunvenoj de U E A. en 
Dresdeno, legis raporton pri la celoj kaj agado 
de Ci tiu La komitato esprimis sian koran apro
bon pri la celoj de U. E. A. kaj rekomendas, ke 
Ciuj Britaj Esperantistoj alportu al gi aktivan kun
laboradon 0.

Novaj grupaliĝoj. —■ De la lasta n», Ia jenaj 
grupoj elektis delegitojn.

Berlin (German). — S-ro Karl Steier (Huber
t o  8, Oranienbrug).

Halifacc (Britujo). — S-ro E. S. Christie (Iona 
House».

Manchester (Brit.). — S-ro A. Marriatt (9 Al
bert Eq ).

Pilsen (Bohem). — S-ro B Tytl (Radiusan), IO) 
Roma (Ital.). — S-ro P. Dottarelli (29, Via Ba

siana)
Pro forveturo, la du Delegitoj de San Sebastian 

estas anstatauitaj de S-roj Angel, Dijon (St Gral 
Gauregui 16 I) kaj A. Tuduri (Str. Bengsechea*).

Pro forveturo Ia Delegito de Bukarest, S ro 
Haimoviĉi, estas anstatauita de S-ro H Haimsohn 
(La Gheosdan, Str. Coltei 19).

Por urbo Bedford, oni estas petata sin tumi al 
S-ro Duden y. Vicdelegito (34, High Str.), pro 
forvojaĝo de la Del.

La adreso de la Del. de Kŭnigsberg, S-ro K. 
Nitz, estas nun Lŭbenichtsche Langgasse 29-11 

Entute 353 lokoj kun 216 delegitoj kaj 171 
subdelegitoj.

Subdelegitoj :

7* Listo de subdelegitoj :

Aschersleben (German). — S-ro K. Wallon 
(6 Mehringerstr).

Centellai i Barcel-Hispan). -  S-roj Rauvell. 
Champforgueil (Franc). — S-ro E Perrusson. 
Freiberg (German). — S-ro M. Sengelboden 

(Chemnitzestr).
Fribourg (Svis). — S-ro Albert Hug (Prof. 

kolegio).
Gera (German).— S-ro E Ulitzsch (Schillerstr.

20-111) „ n w
(Jrossenhain (Germaa). — S-ro B. Boucher

(Hermann tr 14)
Uilversum  (Holando). — S-ro von Rŭraer 

(Lo S'irw. g 60».
Ketlering (Britujo). — S-ro A E Smith (14 

Palfi Idstr.).
Leoben (Aŭstrio).— S-ro P. Waznauer (Ce S-ro 

Griessier).
London SE. (Britujo). —  S-ro C. L. Fairman 

(Rmnda l<d ?!')• /
Rotingen a/ «h. (German). — S-ro Scheiders. 
Rodez (Aveyron-Franc). — S ro P. Delfour

(K' legio).
Smyme (Azio). — S-ro E. Missailidis (Orienta

Banko)
Siedlce (Polujo). — S-ro Alfonso Wierzbizta. 
La Subdelegito de Como (S-ro C. Monti) lugas 

nun Ce S-ro L. Sant’Eliq, via Cdescalcln 14

Sango de logejo — Kiam Esperantano trans
lokigas de iu urbo en alian, li bonvolu konsideri 
kiel sian devon, viziti antau sia forveturo la 
Delegiton de la urbo kiun li forlasas, kaj ankaŭ 
post sia alveturo, la Delegiton au Sutidelegiton 
de la urbo en kiun li alvenis. Tiu lasta do. os al
li, kompreneble sen plua pago novan membro
karton por anstataui tiun, kiun subskribis la 
Delegito de la regiono el kiu venas la dirita 
Esperantano

Kiam Lsp-ano logigas en urbon kie estas nek 
Del. nek Subdel., li estas tre petata, akoepti en 
tiu urbo la taskon de Subdel., au se Ii ne povas 
plenumi tiun oficon, msugi iun Esp -r-iston de la 
dirita urbo, ke li prenu sur sin la Subdel econ 
Fine. se li povas nek akcepti tiun taskon nek 
trovi iun por gin plenumi, li restu Esper-ano 
dependanta de la Del. de sia antaŭa regiono, au
li bonvolu enskribigi sin eri la regiono de la plej 
proksima Delegito.

Jarlibro. — Ni de nun preparas duan eldonon 
de la oficiala jarlibro de U. E. A. Tiu eldono 
enhavos : 1«) la regularon jus voi-done akcept
itan de la Delegitoj; 2«j la liston de la bonfarintaj

membroj ; 8«) Ciuj informojn pri la Komitato, la 
diver.-aj fakoj de U E. A., la diversaj servoj orga
nizitaj de ĝ i ; 4«) la liston de ia Deleg , Vicdeleg. 
Subdel. kaj Esp -Oficejoj ; 5«) la liston de la 
firmoj kiuj aligis al U. E. A .; 6°) anoncojn kaj 
reklamojn

Ni bezonos 50 pacojn por Ciuj informoj rilate 
al U. E A. anstataŭ 24 en la I* eldono. Por ke ni 
povu vendi la jarlibron ne pli koste ol nune, estas 
necesege ke niaj Deleg, Subdeleg. kaj speciale 
niaj Konsuloj por komerco, klopodu por havigi al 
ni reklamojn kaj anoncojn Jen la tarifo :

I pago (nuna formato) . . jff 5.—
12 pago — . . 2,50
1/4 pago — • • «ff 1.25
1/5 pago — . . fS  I —

1/10 pago — . . £  0,50

Plie. ni enpresos ankaŭ du liniajn anoncetojn 
po *ff 0,25 (korespondado, intersango de post
kartoj, poŝtmarkoj, k. a ).

Oni kiel eble plej baldaŭ sendu al ni la tekstojn 
de presotaj oj

,*, Esperantianoj.

Ni havas la plezuron sciigi, ke Ia nombro de 
la Esperantianoj, kies aligo estis regue transdon
ita al la Fako 1«, jus atingis 2000 Ni treege insis
tas por ke niaj Del kaj Subdel sendu al ni Ia 
listojn de ĉiuj membroi kiuj aligis por 1908, 6e
ili tion ne jam faris, kaj kune, Ia parton de la 
kotizajo difinita por la centra kaso

Ni tutkore speciale dankas, je Ia nomo de nia 
tuta kara Esperantio, jenajn Delegitojn, kiuj 
malgraŭ la m alfac ilo j kaj malhelpoj de la 
komenco, varbis grandan nombron da membroj:

S-ro Robert, Paris : l la  membroj.
S-ino A. Tuschinski, Danzig : 100 membroj.
S-ro Szabunievviez, Moskvo : 66 membroj.
S-ro H. Hodler, Gendre : 44 membroj.
S-ro Rockmann, Magdeburg : 40 membroj.
S-ro Alcorta, San Sebastian : 40 membroj.
S-ro Robin, Varsovio : S7 membroj.

••  «

Fako 2*. — F in a n c o j.

Financoj. — Spezoj dum monato oktobro: 

Subfako Administrado (Gendre).

En kaso la I» de oktobro 
Enspezoj...........................................

Sumo . . . .

Elspezoj (korespondada, sendo de
c irk u le ro j) ........................................

En kaso la 1« de novembro. . .

Sum o. . . .

Subfako : Financoj (Beaune).

I 38.30 
236,93

«ff 275,23

«ff 56 83 
aff 218.40

£  275,23

Enspezo j........................................ gff
Deficito.

48,64
21,42

Sumo 70,06

Deficito de fako 2» la I* de oktobro 
Elspezoj (korespondado, presajoj)

Sumo . . . .

3,84
66,22
70,06

Etato de Ia Financoj la I» de novembro :

En kaso en G enĉve .......................g  218,41
Guidata de la Delegitoj (protoni.). *ff 80 —

Sumo . . . .  „ff 298,41 
Deficito.......................Jff 40.51

Sumo. . . j,ff 33ĴT92

Deficito de la kaso de Beaune . . gff 25,46
Fakturoj por p re s a j . . . . $ 2 1 1 6 4
Muldata por insignoj....................... £  lo i,92

338^2

Nia antaŭa deficito estas do preskaŭ foriria, 
precipe dank’al al malavaraj donacoj de kelkaj 
fervoraj amikoj de nia entrepreno.

Dum monato novembro kaj decembro ni 
antaŭvidas iom gravajn elspezojn por sendo de 
cirkuleroj, presigo de novaj membrokartoj, k. a. 
Niaj Deleg. kaj Subd bonvolu do tuj klopodi por 
repagigo de la kotizajoj por 19 9« kaj varbo de 
novaj membroj, kaj kiel eble plej ofta plenigo de 
la mendiloj kiuj akompa as la ag ilo jn , tiama
niere ke en ia komenco de !9(j9* niaj financoj 
estu en tute bona stato.

La monon oni ciam bonvolu sendi al la Jus 
kreata Fako : Financoj, Iau jena adreso :

Esperantio, Place de Ia Halle, Beaune (CCte- 
d Or;, Francujo.

L a  provizora fakestro,

Th. Rousseau , helpkomitatano.
*

* *

Fa k o3».—K onsu lo j k a j E spe ran to - O flc  joj

Konsulinoj por Virinoj. — S-ino Jane Paris 
(Les Hommeaux, le Lion d ’Angers Maine-et- 
Loi re-1’ rai icujo) esti-; komisiita por iu subfako. 
Cmj Delegi oj estas insiste petataj eli kii konsu
l t o n  poi Virinoj en sia re .io to  knj komunigi 
iliajn nomojn al la supra adreso ; -gis nun 
ekzistas k' nsulmoj por Virinoj »-n la jenaj lo 
koj: Amiens, Amsterdam, Bad-Godesberg, Hosei, 
beaune, Beziers, Bilbao, Boulogne sur-Mer, 
Bourg, Bradford, Buhares', Careo gente, Cos
tellon, Chdlo/i-s.-S, Duv s, t‘ouai, D'esden, 
Diisseldorf, En guera , Eskilluna , E  vatis r i de. 
F iri nse. Frankfurt s-M., U e» dve, Ulascoiv, 
Goole, Hannover, /Jelsing/>org. H> y, La Fliche, 
La Rochelle. Lausanne, Le Creusot Leval ois, 
Liver,.ooi, London, Lyon, Magdeburg, M ar
seille, Moskvo, Namur Nai* 4 ■, Neuchdtel, 
M or/, Paris, Proha, Reims, Rennes, Rkos, 
Ro lte r dom, Sabadell, m in i - Elianne, Samos, 
Smyme, Suursaari, Tarancon, Toulon, Tro.es, 
l'unis, Varsovie. En tute 6 1 .

Gvidfolioj A  gvidlibroj. — S-ro Cazeaux, 
(77, rue Lactiassaigne, Bordeaux) estis komisiita 
kiel helpanto por fako III*, speciale pri tio, kio 
koncernas gvidfoliojn kaj gvidlibrojn. El lia unua 
enketo rezultas, ke gvidfolioj estis eldonitaj en 
Amiens, Bud Godesberga beaune, ChAlon-s-S , 
Genive, Le Creusot, Huddersfield, Marseille, 
Nio-1, Paris, kaj gvidlibroj en Bourg, Edin
burgo, London, Le Puy, Magdeburg, Proha, 
San Sebastian ; aliaj — folioj aŭ gvidfolioj —

estas en preparado en Amiens, Bradford, Bou
logne-*-ii., Lyon, Troyes, Tours, Praha, Wies- 
baden.

Ni tre petas niajn Delegitojn, ke ili bonvolu 
klopodi por la eldono de gvidfolio. Laŭ Ia klarigoj 
liveritaj en la broŝuro * Konsuloj & Esperanto- 
Oficejoj ♦, tia gvidfolio kostas tre malkare, aŭ eĉ 
poras liveri profiton, se oni kolektas kelkajn 
reklamojn ĉe la lokaj komercistoj, kiel tio jam 
estis farita. Tiu folio devas enhavi informojn pri 
la lokaj Eso. institucioj (nomoj de Ia Delegito 
kaj diversfakaj konsuloj, horoj je kiuj ili estas 
viziteblaj, informoj pri grupkunvenoj, gastotabloj) 
kaj resumon pri la ĉefaj vidindajoj; tion povas 
enteni du-aŭ kvarpaga folieto, kiu estos utilega 
al la trapasantoj En la urboj malmulte vizitataj 
de la fremduloj, oni povas maŝinskribigi tian 
folion au gin hektografi, anstaiaŭ tipografie pres
igi. Oni Ciam sendu 2 ekz. al la supre nomita 
adreso. Ni volonte sendos specimenon de tia 
gvidfolio al la Del. aŭ Subdel kiuj dezirus eldon
igi tian ; ni ankaŭ volonte korektos la presprov- 
ajojn, se necese.

Ni do tre espera», ke la supraj ekzemploj estos 
imitataj de Ciuj kaj baldaŭ Ciu U E A. loko havos 
pretan gvidfolion disdonatan al la trapasantoj.

D e l e g i t o  - U o d n u I o ĵ  l i .  K .  A .

P R A K T IK A M N F G R I f lO J

llnglujo
BU RN LEY .

*
* * Esp Oficejo jus malfermigis en Burnley. 

Adreso: Parker Lane, kontraŭ la Hipodromo 
Eniro senpaga! Koran bonvenon al ĉiuj trapas
antoj ! Instruejo, legi-ambro. biblioteko, kaj parol
ejo Diversaj libroj riceveblaj. Malfermata Ciu- 
matene krom dimance, de la 9» gis la IO* nokte.

Nia oficejo eslas bonega perilo por la diskon
igado de kaialogoj kaj prezaroj esperante presitaj.

Firmoj t iuspecaj! utiligu l’okazon.

LONDONO.
La U. E. A. diversaj funkcioj estas starigitaj 

kiel sekvas :
U E. A. Delegito : H. Bolingbroke Mudie. Por 

generalaj informoj : W . VV. Mann (13.t, High 
Holborn W. G ; por Komerco Jt Industrio : 
Marshall i 133, High Holborn. W  C.) ; Junuloj : 
S-ro G. J. Cox (125, Broomwood Rd, Clapham 
Commi 6 W ) ; Virinoj : S-ino Nicholl, Verda 
Stelo, Gordon Rd, VVanstead-E Esper Oficejo: 
133, High Holborn. W. C. (Ce Brita Esp. Asocio); 
konstante vizitebla.

akstrio.
ORATZ.

« ',  La 21« oktobro okazis generala kunveno 
eksterordinara de la Stiria Esperantista Societo; 
oni decidis aligi al la Iigo de la german-aŭstraj 
Esp. grupoj. La estraro estas jena :

S-rojn Pettera ph il, prez.; Zingl, sek.; Telts- 
chik, kas.

Oni decidis sendi fidespriman rezolucion al la 
Lingva Komitato.

PRA H A .

Ekzistas nun kluboj de „ Bohema Unio
Esp. en sekvantaj lokoj: Praha (2), Plzen (2), 
ĉ. Bud^jovice, Hradec Kr&love, Kuklemy, Pras- 
kacka, Chrudim, 06oh u Rokycan, Brno, Prosek, 
Mladd Boleslav, Sobĉslav, Trutnov, Minice, 
Libera, Pardubice Pisek, Taromĉr, Kralupy. Oni 
vidas, ke dank'al la modela organizajo de B U E 
la nombro de giaj membroj dutage pligrandigas, 
ĉar multaj aliaj kluboj anoncis jam sian baldaŭan 
aliĝon. BUE.  arangas preskaŭ CiudimanOe pro
pagandajn paroladojn en diversaj urboj de 
Bohemulo La i. r. ministro de internaj aferoj 
aprobis, antan kelkaj tagoj la kompletigitan regu
laron de B U E  kaj tuj estis starigitaj novaj 
sekcioj; fervoraj kunlaborantoj helpas nun la 
komitaton, kiu senlace laboras. B U E  arangis 
superajn kursojn de Esperanto, en kiuj oni ins
truas esperante gramatikon, historion kaj litera
turon de Esperanto Tiuj t i kursoj donos gran
dan profiton al kandidatoj, kiuj intencas fari 
superan ekzamenon antaŭ la ekzamena komisio 
de B U E  por ricevi ateston pri kapableco. — 
Ekzamena regularo estis jus presigita ka) estas 
volonte al interesuloj sendata — La 4»“ de tiu i-i 
monato vizitis nia kara samideanino S-i'O Rosa 
Junck nian urbon kaj honorigis per sia vizito la 
„ Esp,-Klubon en Praha ”, dum kluba kunveno ;
i iuj membroj estis ravitaj pro la entuziasmo de 
la Satinda gasto por nia kara afero — U E A .  
ĉiam pli kaj pli vekas la intereson de la publiko 
precipe post kiam unu de niaj plej legataj jurna
loj ,t Narodrŭ Polifilia” volonte presigis favoran 
artikolon pri tiu ri institucio La delegito ricevas 
« image novajn demandojn kaj ĝojige eslas, ke 
unuavice la komercistoj komencas interesigi kaj 
uzi la prakiikajn servojn de U E. A.

Cio koncernanta boheman Esp-aron estu send
ata Iau adreso „ Bohema Unio Esp ”, Praha 1-342, 
Kafejo „ Union ” , Ferdinandova

Jan Hhadil , D. U E A.

WIEN.
**« En Wien nun ekzistas kvar Esp societoj, 

norne : l t  u Esperanto-Unuigo VVien ”, la plej 
malnova ; 2 „ Akademia Societo ” ; 3« la Esper. 
societo lt Fideleco ", kaj 4 *  ( elia societo

La „ Esperanto-Unuigo Wien ” de tri semajnoj 
translogigis en novan ejon : Kafejo,, Esperanto”,
I Stubenring 18. Tiu Ci kunvenejo esias grava 
akiro, ne nur por la Unuigo mem, sed ankau por 
la Esperanto-movado en VVien, Car, sidante sur la 
plej konata strato de Wien nome Mingstrasse, 
kaj n ontranta per grandaj literoj la voiton 
„ Esperanlo ”, gi altiras la atenton de i iuj preter
irantoj, tiel ke multaj personoj eniras nur pro 
scivolemeco Interne ili trovas grandajn afi ojn 
pri Esp. ; la kelneroj, kiuj jam lernas Esperanton, 
vendas propagandilojn kaj atentigas la personojn 
ke ili trarigardu la preskaŭ tridek diversajn 
esperantistajn gazetojn, Kiuj estas abonitaj de 
1’kafejestro La societo kunvenas ciuvendrede kaj 
ofte vidas jiis dudek gegastoj. La novo fondita 
ligo de german-aiistriaj societoj havas sia Oficejon 
e i la sama kafejo. La Olicejo de la „ Esperanto- 
Unuigo VVien ” estas kiel antaue Ce la firmo: 
John Muderword, I. Singerstrasse, 2.

Bosnio

Esp-istoj en Sarajevo (Kafejo Bosnia) havos parol
adon de 8 ro Fr. Cech, Subdel U. E A .; Car gi 
estas la unua Esp grupo en Sarajevo kaj Bosnio, 
ni kuragas peti de Ciuj samid ke ili bonvolu nie 
helpi per sia konsilado al la efektivigo de nia celo.

B u l g a r i o .

P1RDOP.

Sukcesa parolado de S-ro Krestanof, 
U E. A. Subdel, kiun sekvos senpagaj vesperaj 
kursoj Oni intencas organizi ekspozicion kaj pro 
tio la Subdel. petas pri alsendo de Ciuspeca^ 
specimenoj, dokumentoj, k. t. p.

(J. H. Krestanof, Pirdop).

Germanujo.
F R A  NKF UR T-aj-M.

Oni devas Ciam kaj Cie labori por nia kara 
„ Zamenhofa lingvo ”, tia estas la devizo de la 
nova grupo „ Esperantio ”, Frankfurt-Mair, Nie- 
denau, 12, propaganda parto de la Esper. grupo, 
Frankfurt (Main) Eble interesos legantaron koni 
bonan rimedon, uzatan de la dirita grupo por 
propagandi La estraro de Ia Frankfurta , Esper
antio ” sendas al la redakcioj de gazetoj en 
urbetoj, kie i e estas ankoraŭ Esp-istoj aŭ Esp. 
grupoj, artikolojn pri Esperanto kaj faras sam
tempe problemon por la legantoj de tiuj Ci gaze
toj. La legantoj devas traduki malarandan tekston 
esp kiun oni enpresigas en la gazetoj germane, 
kaj la kvin plej bonaj traduka^ toj ricevas pre
mion Kune kun la dirita artikolo oni sciigas, 
ke la grupo „ Esperantio ” s- ndas kontraŭ 
sendo de la poŝtkostoj esp. troŝurojn kaj esp. 
ŝlosilojn, kiujn oni bezonas por fari la pos
tulatan tradukon; gis nun oni faris tiun Ci 
eksperimenton en du gazetoj, en la „ llse-Zei- 
tung ”, Oslertoieck (IJ"rz), kaj en la „ Coburger 
Tageblatt ", Coburg, kaj havis bonan sukceson. 
Multe da personoj petis broŝurojn kaj flosiloj» 
kaj multe da personoj sendis solvon de la pro
blemo. Tiamaniere vekas la grupo „ Esperantio ” 
intereson por nia lingvo kaj varbas anojn por 
nia afero.

Ni rekomendas al Ciuj niaj anoj kaj propagand
istoj fari la saman kaj sciigas al ili ke nia grup* 
estas ĉiam preta doni informojn pri tiu propa- 
gandmaniero. H. F.

M o r e s n e t .

La Esp. grupo de Moresnet informas ĉiuja 
samideanojn, ke gi organizos 26 decembra 
Esp. feston, al kiu multaj jam aligis En pro
gramo : La Renkonto ” , unaakta komedio, per 
la Moresneta grupo; „ La Supujo ”, unuaakt» 
komedio, per Ia Verviers’a Societo ; M Sceno da 
baleto ", de Beriot, per Peka, Aliena gruno. Ni

Eetas Ciujn samidean kiuj deziras prezenti loa, 
onigi tion al la Esp. Kons. de Amikejo, 8 re 

C Schriewer, Neutra Moresnet, antaŭ I deo, por 
enpremo de rprogramo Tiu festo okazos Mili ie 
auspicioj de la Moresneta urbestrara.

k. i .
B o m e n u jo

BUKAREŜTO.

La gisnuna Delegito, S-ro O. HaimoviCi, 
pro translogi^ado en Nordhausan-on, eksigis el 
la ofico de Delegito-Konsulo de U E. A. La nova 
Delegito estas H. Haimsohn. Esp. Oficejo (estinte 
en Str Lipskani, 80) de nun ce la librejo „ La 
Gheosdan ”, Str. Coltei, 19 La 18 oktobro ia 
Bukareŝta proga*ra do rondo „ Esperanto ” , mal» 
fermis novan kurson de Esperanto

B e s u je .

K R  AKO V.

.*. Societo u Esperanto ” translogigis en novae 
logejon, Karmelicka 4 , kaj rekomencis siaja 
laborojn. La Del., S-ro Kuhl, havis du interesaj a 
paroladojn pri siaj impresoj ĉe la „ Kvara M. 
Dank'al la klopodoj de la grupo la Komerca 
Akademio enkondukis Esperanton en sian pro
gramon. Same en la Stata industria lernejo estas 
baldaŭ malfermita kurso por la lernantoj. La
2 de novembro okazos parolado de S ro D-ro 
pastro Krajewski, post kio publika kurso estas 
arangita. La gazetaro tre favore raportis pri la 
kongreso en Dresdeno, precipe la alte salata 
literatura gazeto Krylyka ” .

T IF U S O  (Kaŭnazo).

En Tifliso ekzistas Societo d<i Naturaman
toj, kiu organizas somere ii terasajn ekskursoj» 
en difersaj partoj de Kaŭkazo; Ĉiulandaj E^per- 
antianoj. deznoniaj partopreni la <-kskurt-ojn, 
bonvolu interrilatigi kun Delegito D-ro Andreo 
Fiŝer (Sud-bnaja, 15 — T.fliso).

U .  K. A .

SARAJEVO.

Novembre la fondanta rondeto do Bosniaj

Ciu! espcmiitlonoj;
nepre devas posedi:

Oficiala Insigno de U. E. R. (he
leta verna stelo kun blank rando). Pre7o: 
$  0.30. — Por Delegu J Se Subdelegitoj, 
speciala insigno: jff O 40.

Oficiala Jarlibro de U. E- n.
(Listo de U E A — Delegitoj. Vicdelegitoj
& Subdelegitoj) Prezo: ^ 0 ,1 0

Oficiala Leterpapero de U. E. n.
MOO folioj =  i/S 0,70 afrank — or Dele 
gitoj Se Subdelegitoj kun speciala tit lo,
IUO folioj — £  i',60)

Oficiala) Kovertoj de U. E. R.
(100 kovertoj =  *ff 0,40)

Oficialaj Postkartoj de U. E. A.
(loo po^tkarioj =  jff 0,70).

Oni mendu tiujn objektojn ĉe :

Espe>a-itlo, 8, rue Bovy-Lysberg, Ge
nero (Svisujo .

P  h laine, Stella Kd. Tooting, London 
(Angl)

E spe ran tio , Pi. de I* Halle, Bosono
(Franc)

Por simplaj membroj oni plenumos nur 
la mendojn, k iu j estos akompanataj de la 
necesa monsumo
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Korespondado. —  Ciu enskribigo kostas 
50 spesdekojn (fr. 0.75 ; 7 d. ; m. 0.60). 
Rabato da 25 %  por 6 enpresoj kaj 50 ®/0 
por 12 enpresoj. La literoj P I. montras 
ia korespondadon per poŝtkartoj ilustrita j; 
la litero L. montras korespondadon per 
leteroj; la literoj P M. montras interŝan- 

ĝofn de poŝtmarkoj. Niaj abonantoj rajtas 
enpresigi senpage sian nomon unufoje.

4
* *

K o r e m ) o n ( l a d o

Penti (West. Australia). — S-ro T. H. Cameron, 
Railwaj accountants office. PI (ĉiuland).

St Gravenhage i Boland ). — S-ro L Wijnschenk, 
Jan Blankenstraat 70. PI

A id^n (Malgra-d’Azio). — S-ro S. Arzimanoglus, 
librotenisto PI.

Huy (Bel). — A. Beaujan, r. St Mengold PM.
Montreuil-s-Bois (Franc.). — S-ino Mercev,

3, rue Carnot. PI. (kun fremd ).
Paris (Franc ).— S-ino Dezirinaota, 15, r. Lebon, 

(pri virina modo, kun fremdulinoj j ; S-ro G. Melot, 
r. de Montmorenc/, PK, PM.

Sabadell (His ». Barcelona). — S-ro S. Mas, 
St. Ample, 18. PI. ; S-ro L. Marat Duran, prof., 
str. Pedregar, 6 PI.

Censlohova (Poi. R us). — S-ino M. VVojnoska,
17, Dojazd ui.

Cervem/ Kostelec (Bohem. Aŭst). — S-ro 
J Supich, naproti Kosteln, 31. PI. PM. ; F-ino 
J. Suptehova, instr PI.

Gorold Bogorodsk (Moskv. gub. Rus.) — S-ro 
J. Granskij.

Mijskvo (Rus.». — S-ro K. Piliaĉev, Smolenska 
bul., d. Mi'ke, kv. 16; S-ro Romanova, stud, 
‘28, Tverskaja, librejo Esperanto. PI. ; S-ro 
M. Valentinov. Butirskaja, dum Gust hist PI.

Gorold Ribin>k (Savos! Gub. Rus.). — S ro 
Mikulŝkij, Krestovaja, 21. PI.

I d e t o j  p r o p o n o j

K o re sp o n d a n t in o ] .  —  S ro Gelot, 9, rue des 
Fonlaines, Lorient. France, dez interŝ. kun junaj 
fraulinoj de tutmondo korespondojn kaj seriozajn 
poŝtkartojn.

K orespondado . — S-ro C. H. Hollis, 13, 
Horace Si., St-Heic*ns (Lanca. Angl) deziras 
korespondi letere kun horloĝistoj kaj pri politikaj 
temoj.

S veda  k a n ta ro . 30 traduk. svedoj kantoj. 
Prozo : -'O $  ; ciuj, kiuj lu j sendos respon- 
kuponon al £  Fiun, Sala (Sved.), senpage rice
vos ĝin.

A n ta n  ol akiri domojn, dometojn, kampar
domojn k;ij OiuspecAjn bienojn en Italujo, skribu 
al samideano L  Scarselli, via Agnolo, Firenze 
(ltalujo).

E sp e ran tis ta  H e jm o  — M. G erard , 38, 
r. de la Tour-d’Auveigne (Parizo), je dek minutoj 
de la Grandaj bulvardoj : gardeno, fortepiano, 
biblioteko. I u j o j , kamionaj cambroj.— Moderaj 
prezoj. Oni parolas Esp., Angle, France.

K a ta logo . — Firmo A. Tellini kaj filoj (Belo- 
gna, Ital.) aperigos katalogon de Ciaj ital. pro
d u k o j .  Oni ĝin petu per ilust. aŭ duobla 
posikario.

FELIETONO DE “ ESPERANTO ” 9

LA P A T R I N O
de E m s i  Z A  HM

(trad. J. Hmid, IBernV.

* Tion vi ne devas sciigi j> , diras Bal
bino. Sed kiam ŝi starigas, metas tukon 
ĉirkaŭ la kapoo kaj Lene prenas korbeton 
on la manon kaj surmetas kapelon, li 
tamen scias : « for ŝi kondukas la knab
inon, la patrino, por ke li ne plu povu 
vidi ŝ in ! » Samtempe li divenas, kien ŝi 
kondukos ŝin. Al ia fratino ŝi iros, malsu
pren al Erstmatt, al ŝia de la patrino frat
ino. Georg sufokas pro la peco en la buŝo. 
Eble naskigas honto en Ii, eble dum mo

mento bedaŭro lin trabrilas, ke estis mal
agrable hejme, kien li do estis irinta por 
am uzig i; sed subite en li ekbolas furiozo, 
ke ili ne tute tiel agas kiel placas al li, la 
patro kaj la patrino, kaj... ke ili forprenu 
Sin, tiun ĉi Lene.

Sen saluto la virinoj estis forlasintaj 
stubon kaj domon. La manglaron la pa
trino lasis sur la tablo. Tiel urĝa ŝi estas 
por forkonduki la knabinon. Georg venen
igas interne, apenaŭ scias pro kio kaj kiu, 
pli kaj pli venenigas, des pli longe li sidas 
kaj atentas, ke ili lasis lin sola. Fine li

starigas, forkuras en trinkejon kaj trinkas
dum kolero. Pri forvojago li tute ne plu 
pensas, kaj kiam li memoras ke li intencis 
iri morgaŭ, li en si ridegas kolere. Nun 
nepre ne ! Nun nepre li atendos alian 
Sipon.

Estas je tagmezo, kiam Balbino ree en

iras la vilagon Steg tie, kie Si estas for
lasinta gin matene. Lene ne plu estas kun 
ŝi. Kiel Georg divenis, ŝi kondukis la 
knabinon al sia fratino en Erstmatt, por ke 
ŝi tie restu ĝis kiam hejme ia aero denove

Ofico. — Neŭtra Moresneto (493 99) S-ro Ch. 
Schriewer, 19 j , uzanta flue esperantan kaj tran
can lingvojn, kaj parolanta ankaŭ la germanan, 
sercas oficon. Oni sendu la proponojn al la Esp. 
Konsulo de N. Moresnet.

P ap ilio j — S-ro A Gannier, 4, rue des Lisses, 
Chartres (E & L., Francujo), deziras intersanĝi 
papiliojn el la tutmondo.

A feristo j. — Profitigaj mondeponoj kontraŭ 
unuagradaj garantia]oj estas perataj de Hjalmar 
Backslrĉm, Stockholm, c. Telegrafadreso: 
Esperanto.

komercaj reklamoj

M uziko . — „ Esperanto ”, valso Boston por 
fortepiano, al la mondo esperantista dedicita de 
J. Carredame. — Pr. : I afrankite Mendu al 
„ Klubo Esperantista ”, Palacio de Bellas Arles, 
San Sebastian, Hispan

S ilk a j esp. flage to j. — Sukcese uzataj por 
propagando. — frezo : 0,70 &  por Franc ; ali- 
land : oni sendn 0,30 $  respondkupono por
2 specimenoj. Grava rabato por mendo de 50 fla
getoj, ĉe S-ro B. Peyraud, 41, rue de la Loire, 
St-Etienne, Krano.

L a  ĉap e lp in g lo j p o r  S in jo r in o j esper
a n t is t  j kiuj tiom sukcesis dum la Kvara estas 
aĉeteblaj ĉe S-ro E Gabert, r Claude-Delaroa, 10, 
St-Ktienne (Loire), Francujo Prezo : Francujo
60 «d. (I fr 50) alilando 66 Sd. (I fr 65) afrankite.

Specialaj prezoj por la vendo pogrande.
Oni sendu la monon poŝtmandate.

Rozarbe to j. — Vienne i Isere-Francujo). — 
S-ro Philibert Moussier, rozkulturisto, rekomen
cas siajn sendadojn tra la mondo, kaj sendos kiel 
reklamon, postan paketon da 3 kg. enhavanta de
10 ĝis 15 belegajn diversiojn de rozarbetoj, po 
poŝtmandato da kvin frankoj, kosto de Ttrans
porto plie

L a  Esp. L ib re jo , mazowiecka i ,  loĝ. 22, 
Varsovio (Polujo), prtas eldoniaj kaj komercista 
por sendo de specimenoj kaj vendkondiĉoj de 
Ciaj propaganddoj kaj komercajoj esp.

K om erco . — Firmo por importo kaj eksporto 
en Italujo. A. Tellini kaj filoj. Bologne, casella 
posta la 12, aŭ Mura d’Azelio, 600.

H ote lo  — Hotel des Trois-Rois (esperantista), 
strato St Remy, Meaux (Francujo).

P iedŝv ito . — Nepra kuracilo, sendanĝera por 
la sano Brissonnet, apotekisto, en Loches l. &L , 
Francujo). Poŝtmandata prezo : Francujo, I Sm . 
alilando, 1 ,20^

M arm oro) — S-ro R Richer, en Peruwelz 
(Belgujoi kaj Fresnes-Nord (Francujo), vendas 
(.'iuspecajn marmorajojn : kahelarojn, kamenojn, 
altarojn, tombajn monumentojn, k. t. p

S tan d a rd o j. — Esperantaj kaj diversnaciaj, 
artikoloj por ornamo kaj iluminado, esper. ŝildoj 
blazonformaj, kravatpingloj elektraj stelformaj, 
insignoj, p o rk e to j, brakbantoj, k. t p. Oni petu 
la prezaron. S-ro L. Ouzon, 52, r. de Paris 
Charenton (Seine, Francujo)

S ilk a j E spe ran ta j flageto j. — Taugegaj 
varbiloj kaj propagandiloj uzeblaj por ornamado 
de Esp festsalonoj Amplekso: U/16 cent Prezo:
12 Sd. unu. Speciala rabato al la grupoj kaj 
Esp -Oficejoj por mendo de 50 ekz. Haveblaj ĉe 
S-ro B. Peyraud, 41, rue de Ia Loire, St-Elienne 
(Francujo).

estos pura. Malrapide Balbino paŝas super 
la sunvarmega pavimado de 1’strato, la 
brakojn kunligitajn sub la brusto, la n i
gran tukon posten pelitan en la nukon. 
La suno brilas sur ŝian veston, kaj tiu ĉi 
ricevas argentan brilon, sed la mailumajo 
de ŝiaj okuloj nur des pli akre elvidas el 
la vizago.

Kiam ŝi preteriras ĉe «t Rossii » , rido 
kaj laŭta parolado venas tra la malfermitaj 
fenestroj de la trinkejo sur la unua etago. 
Bone ŝi povas ekkoni la ne plu tute cer
tan voĉon de Georg. « Lian adianon li 
festenas », trakuras ŝian kapon, sed ŝi ne 
rigardas supren. Kvazaŭ la ridanto tie 

supre estas iu  al ŝi fremda, ŝi daŭrigas la 
vojon ne vidante kiu ĉirkaŭas la vojon aŭ 
renkontas ŝin. Sed ŝia pensado estas vigla. 
Morgaŭ li forveturos. Georg I Adiaŭo por 
ĉiam tio estos! Kiel iu, kiu ankoraŭ apar
tenas al la familio, kiel peco de ŝi kaj de 
lia patro, li pli frue transe estadis, sed nun, 
kiam li estas forveturinta li estos kiel 
derompita de ilia vivo, mortinta li estos, la 
bubo I Balbino havas vizagon kvazaŭ ŝi 
estas malvarma, kaj se ŝi ne estus tiel 
forta virino, ŝi estus skuata el sia interno, 
dum ŝi portas sian mizeron tra la stratoj 
de Steg. Kia li fariĝos, tie transe, se li tiel 
kondutados? ŝiaj pensoj ree komencas, 
ĉiun konsciencon li perdos : tute nerekon
ebla li igos pro pekemo kaj —  tiel sen
kulpa kiel iu ajn infano li iam kuŝis en la 
lulilo, la malgranda, blonda homoi 

Se la Steganoj scius, kiaj turmentoj 
frapas la koron de 1’virino, kiu trankvile, 
kun kapo klinita, preteriras I

Balbino jus alproksimigas al la lastaj 
dometoj de Ititago, kiam ŝi vidas veni 
kontraŭ ŝi knabinon. Tiu ĉi portas dis- 
ŝiritan robon kaj kapon nekovritan ; ŝia 
kotona presita jako estas tiel trouzita, ke 
Ia kolora desegnajo ne plus estas videbla. 
Ekvidinte Balbinon, la knabino surprizigas,

V in o j. — Vinoj rugaj, blankaj ka j m aljunaj, 
nepre naturaj kaj altgradaj (IO ĝis 18°I. Sin turni 
al S-ro Andreu, Fourques (Pyr. O.) France.

G esam ideano j R o tte rd a m  I — Ĉiujaŭde 
vespere je la 8», amika kunveno, Granda Hotelo 
Coomans, Hcofdsteeg. Koran bonvenon al ĉiuj.

K u ra c ilo j, D rogo j, Ĥ em ia jo j. — Farmaci
isto, en Parizo, delegito konsulo de U. E. A. sin 
proponas por reprezanti nefrancajn firmojn, kiel 
deponeja agento. Adr. C Rous-eau, 4, pi de la 
R6publique, Levallois-Perret (Seine), Francujo.

R ek lam o , — S-ro C -A.-G Browne, reklam
agento. 53-54, Wych-Street, London, W C 
(Angiujo), deziras korespondi kun Esperantistoj 
pri anoncado en britaj, koloniaj kaj fremdaj 
Jurnaloj.

Homoj de in ternacia  kulturo,
amikoj de la justeco kaj paco malamikoj de la 
mensogo, perforto kaj subpremo, kontraŭuloj de 
ĉiu fanatikeco kaj ŝo vinismo legu kaj rekomend- 
adu la broŝuron :

Slovakoj k a j  ĵKagiaroj
kelkaj vorloj p ri slovaka suferado en Hungario

de H. K B o u ŝ k a

Eldonis kaj la mendojn akceptas : Vĉna Riegel, 
en Praha 11 -1687, Bohemujo. Prezo 0,21 Opaj, 
antaue pagitaj mendoj kun granda rabato (gru
poj, konsulejoj, k. s , profitu tion): 10  ekz 1,89
25 ekz_ 4,46 &  , 50 ekz 8,40 $ , 100 ekz.
15,75 500 ekz. 73,50 $

E ld o n a jo  p o p o la  de

VIVO de JESUO
de E r n e s t  R E N A N

( t r a d . d e  Emilo G asse ).

La eldonajo p o p o la  estas liberigita je ĉio 

povanta ofendi kristanon. Per tla verhajo ne

kristanoj agrablege ekkonos kaj ekamos la 

poran kaj noblan Kriston. — Tiu libro ne estas 

teda leologiaĵo, sed rava lileralurajo.

Fr. 2,90 afrankite ĉe Emilo GASSE, 77, rue 
Ernest Renan, Le Havre, ankaŭ mendebla ĉe ĉiu 
librov-isto, en la mondo.

A t e n t u  !
Sstas aĉeteblaj ankoraŭ kelkaj plenaj 

kolektoj de « E s p e r a n t o  »
(De  N* I  gis 42 ) po 2 &  (5 frankoj).

Oni nepre profitu tu j ĉi tiun okazon, kiu baldaŭ 
ne plu prezentiĝos.

Sin turni al la Administrejo de « Esperanto »,

8 , rue Bovy-Lysberg.

VERDA STELO “  ESPERAJN TO ”
(depos6 — registrita) 

la plej bela —  la plej ma lkara  —  la plej malnova

sole internacia signo esperantista

I pinglo, broĉo aŭ kravata pingleto : fr. 0,75
IO : fr. 6 ; 100 : fr. 45

(«Siojn afrankite kaj rekomendite)

ĉe Emilo Gasse, 77, rne Ernest Renan. Havro 
(Francujo) — Deponejoj ĉe : Belga Sonorilo,
-  Germana Esperantisto, -  Pola Esperantisto, 

Esperantisten, — Amerika Esperantisto, — 
Librejo Esperanto (Moskvo), —  Esper. Oficejo 
(Liverpool), ke. *

GALLIOT & DELPIERHE
Marfiŝsendistoj

Boulogne - s u r  - Mer

Oni korespondas Esperante

lata anhavo Delikata kvalito SPECOJ

I kg. I fr. 75 Rouget -- Dorade grise-
2 kg. 2 fr. 80 Vive - Carrelet - Merlu -
3 kg. 500 4 fr- 50 che-Cabillaud-Anguille-
4 kg. 500 5 fr. 30 Maquereau-Colin. ete.

Afrankite kaj enpakite, en stacidomo

T O B L E R ’A
Bonega Svisa takta Collatio

★

GRAVA AVIZO AL LA ESPERANTISTOJ
De la firmo L o u is  R E Y N A U D , fabrikisto 

de ru b an d o j, ordeno j, s igno j ĉ iuspeca j,

II 4 21, pla» Jacquard, Saint-Etiinoe (Loire). Franti

estas ricevebla afranke, per poŝto rekomen
dita, kontraŭ mandato aŭ * bon de poste » :

1« Belegan fotografajon de D-ro Zamenhof, 
teksitan sur bela silka rubando kaj enkad
r i g i t a  k a n o n e ,  F r .  2  — .

2® Kordono — Skarpo esperantista, Fr 2 50

3e Zono esperantista por sinjorinoj (longo 
80 cm.), Fr. 1,50.

4« Banto esperant, por butontruo, Fr. 0,75.

Specialaj prezoj por la vendo pogrande.

Ciuj petoj pri sciigoj ricevos respondon per 
revenanta poŝto

ĉsp
kun Esperanto-Ĵurnalo ilustrita, 

cie aĉefeblu

momenton nedecide ŝanceligas, kvazaŭ ŝi 
pli amas forlasi la vojon, poste ŝi mal
rapide alproksimigas, ankoraŭ duona 
infano kun boneco, kvazaŭ malfortsenca 
mieno, sed delikata, pala vizago ; ŝi elŝovas 
brunan hartufon el la frunto kaj rubigas; 
direkte ŝi aliras Balbinon, sed kun tima 
saluto preteriras. Sed Balbino sentas, ke la 
alia al ŝi volis diri ion, kaj kiam ŝi posten 
turnigas, ŝi efektive vidas, ke la knabino 
haltis nur kelkajn paŝojn post ŝi. ŝajnas 
kvazaŭ ŝi batalas kontraŭ timego.

« Ĉu vi ion volis ? » demandas la virino. 
Aŝvanden - Terezo, la orfino, alprok

simigas. « cu estus permesite? » ŝi diras 
mallaute kaj timeme, ŝiaj bluaj okuloj 
estas plenaj je larmoj.

«i Kio estas ? k Balbino ree demandas, 
c Diru... ordonu do... li devas edzigi je 

mi... Georg... li devas... li ĉiam ne volas 
kredi gin... sed estas io... ho... »

ŝi ne devas diri ĉion, eĉ se ŝi povus, ŝi 
kiu sin sentas malfeliĉega.

Balbino scias ĉion. Dum momento ŝi 
vaste malfermas la okulojn, poste ŝi rigar
das trankvile kiel antaŭe. «i Ho, jes, mi 
giri diros al li », ŝi respondas, turnigas 
kaj forlasas Terezon, kiu preskaŭ danke 

postrigardas ŝin, ĉar, unue, ŝi ne mal
kodis kiel ŝi atendis, kaj due, ĉar Balbino 
estas virino, kiu faros, kion ŝi promesis.

Balbino iras hejmen ; ŝi spiregas. Anko
raŭ tio I Baldaŭ sulkos, baldaŭ I 

Hejme ŝi faras sian laboron, ordigas, kie 
ankoraŭ restis senordo depost matene, 
preparas la simplan tagmangon, kaj dume 
la pensoj sin «'asas en ŝia kapo. Ke ŝi ne 
povas helpi Ia malfeliĉan Terezon, ŝi bal
daŭ scias, almenaŭ ne tiamaniere kiel la 
alia esperas I ; ŝi goju, la almozulino, se li 
ne edzigos je ŝi. ŝi vere estus malfeliĉega. 
Aliamaniere oni devos zorgi pri si, kiam li 
nur estos for, nia filo I Kiam ŝi ankoraŭ 
pripensas la sorton de la delogita knabino

limanoj da Kustarda *m»l« al la Rapi
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kaj decidas, ke ili —  Tobias kaj ŝi —  kon
vene helpos la malfeliĉan, ŝia edzo jus 
venas de la laboro por tagm anĝi; li silente 
eniras la ĉambron, pendigas la kapelon ĉe 
la najlo kaj sidigas al la tablo. En la kuir
ejo, kie ŝi staras, Balbino ĉion povas aŭdi 
kaj atenti, ke Tobias ne plu estas tiel laŭta 
kaj libera kiel antaŭe, ke li en paŝo kaj 
konduto havas ion premitan, timeman, kiel 
iu timanta mallaŭdojn. Kiam ŝi eniras la 
ŝtubon, li levas la kapon. « ĉu li ne anko
raŭ estas ĉi tie? » li demandas duonlaŭte, 
ĉirkaŭrigardas timeme, ĉu la filo, pri kiu 
li demandas, ne do jam staras en iu pordo 

Balbino neas la demandon kaj sidigas 
kontraŭ li. Ambaŭ atendas iom. Eble Georg 
do venos tagmanĝi I

« ĉu li enpakis ? x> demandas la edzo. 
o Ne », diras Balbino.

«i ŝajnas ke li ne ankoraŭ intencas for
voja gi. »

* En tiu kazo mi iras al la policestro. » 
Kiam Balbino diris tion, ili kelkatempon 

sidadas silente, ĉiu sekvanta la propran 
pensadon. Poste la edzino rakontas pri la 
knabino kiun ŝi renkontis.

Ili ne plendas plu, ne sopiras, sed sidas 
kun sekaj okuloj kaj maldikigitaj vangoj 
unu kontraŭ la alia, englutantaj mute la 
komunan ĉagrenon pro la senlangulo ; ĉar 
Georg ne montrigas, Balbino alportas la 
supon kaj ili komencas mangi. Poste la 
tago, horon post horo, kiel kutime pasas. 
Tobias ekster la domo laboras, Balbino en 
gi. ĉe la sama tablo, kie ili tagmeze aten
dis la filon, la ambaŭ maljunoj ree ren
kontigas vespere. Sed Georg, kiu dum la 
tuta tago ne montrigis, ankaŭ nun ne 
aperas. Kontentaj pri tio ili komencas la 

manganon. Ili nun ĉiufoje facile ekspiras, 
kiam li restas for, ilia filo.

(Daurigota).
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